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1. YLEISPERIAATTEET
Keravan kaupungin avustusta voidaan myöntää oikeushenkilölle, kuten rekisteröidyille yhdistyksille,
säätiöille, osuuskunnille ja osakeyhtiölle, joiden toiminnan voidaan katsoa olevan yleisesti hyödyllistä. Toiminnasta tulee olla näyttöä vähintään yhden vuoden ajalta. Avustusta voidaan myöntää
myös rekisteröimättömille yhdistyksille, yksityishenkilöille ja toimintaryhmille, mikäli siitä on erikseen
määritelty kyseisen avustusmuodon hakuohjeessa. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua pääosin
keravalaisiin.
Avustuksilla tuetaan kaupunkilaisten osallisuutta, yhdenvertaisuutta sekä omaehtoista toimintaa.
Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota toiminnan laatuun, toteutukseen, vaikuttavuuteen
sekä kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumiseen. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia olla aktiivinen
toimija.
Sama yhdistys voi saada avustuksen pääsääntöisesti vain kerran saman kalenterivuoden aikana. Lasten ja nuorten harrastamiseen on mahdollista saada tukea kahdesti vuodessa.
Toiminta-avustus ja vuosiavustus ovat yleisavustuksia tietyn toiminnan tukemiseksi. Kohdeavustuksella ml. tuotantotuet tuetaan tarkemmin määritellyn hankkeen/projektin toteuttamista.
Avustus myönnetään pääsääntöisesti sen kalenterivuoden aikana, jolloin toiminta tapahtuu. Avustuksen myöntämiseen tulee olla talousarviossa määräraha. Yhdistyksiltä edellytetään hankkeeseen myös
omarahoitusosuus. Avustusta myönnettäessä huomioidaan tuettavan kohteen kokonaisrahoitus.
Yli 60 000 euron toiminta-avustuksista päättää vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta. Muista toimintaavustuksista päättää toimialajohtaja tai alasta vastaava vastuualuejohtaja.
Kohdeavustuksista päättää vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan toimintasäännön mukainen viranhaltija. Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksista päättää kulttuuripalvelupäällikkö, nuorisopalveluiden
kohdeavustuksista sekä lasten ja nuorten harrastamista tukevista avustuksista nuorisopalvelujohtaja
ja liikuntapalvelun avustuksista liikuntapalvelujohtaja. Kohdeavustukset ilmoitetaan haettavaksi erillisillä kuulutuksilla.
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2 AVUSTUSTEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN
Avustusta haetaan hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Viimeisen hakupäivän osuessa viikonlopulle hakemus tulee jättää viimeisenä arkipäivänä ennen hakuajan päättymistä. Yhteisön saaman
avustuksen hakijana tulee toimia henkilö, jolla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus. Lasten ja nuorten harrastustukia lukuunottamatta rekisteröimättömän yhdistyksen ja muiden toimijoiden osalta
hakemuksen tekijänä tulee olla täysi-ikäinen henkilö.
Yhteisön tekemään hakemukseen pitää sisältyä perusteltu hanke- tai toimintasuunnitelma sekä talousarvio toiminnan kohteesta, jota avustuksella aiotaan rahoittaa.
Rekisteröidyiltä yhteisöiltä pyydetään hakemuksen liitteeksi viimeisin hyväksytty tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, tilinpäätöksen liitetiedot ja tilintarkastuskertomuksen.
Avustuksen hakijan pitää ilmoittaa muut samaan toimintaan haussa olevat sekä myönnetyt apurahat.
Avustus myönnetään kokonaisharkinnan perusteella. Avustusten arvioinnissa huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin strategisten tavoitteiden ja arvojen kanssa.
Avustusten arviointi ja hakemusten vertailu tapahtuu hakuohjeissa annettujen tietojen pohjalta.
Avustusten käytön valvonnasta vastaa avustuksen myöntänyt viranomainen.
Avustuksen myöntäneen viranomaisen tulee varmistua siitä, että avustus on haettu hakuohjeita noudattaen ja että se myönnetään avustusohjeiden mukaisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää hakemusten jättöaikaan, yhteisön kelpoisuuteen, avustuskriteerien täyttymiseen, kohdeavustusten käyttötarkoitukseen sekä maksatukseen.
Mikäli avustusta ei ole käytetty avustusehtojen tai avustuspäätöksen mukaisesti, tulee avustuksen
myöntäjän harkita avustuksen takaisinperintää. Mikäli avustusta ei ole käytetty kokonaan, on erotus
palautettava.
Kaupungin tilintarkastajalla on mahdollisuus tarkastaa avustuksensaajan hallinto ja kirjanpito.
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3. AVUSTUKSEN MAKSATUS JA SELVITYS AVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ
Avustukset maksetaan päätösten saatua lainvoiman.
Avustuksen saajan tulee tehdä avustuksen käytöstä selvitys, josta ilmenee avustuksen käyttö sekä
toiminnasta aiheutuneet menot ja tulot. Mikäli avustuksen käyttötarkoitus olennaisesti muuttuu, uuteen käyttötarkoitukseen on pyydettävä lupa avustuksen myöntäjältä. Avustus voidaan periä takaisin,
mikäli hakija salaa tietoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa avustuspäätökseen.
Toiminta-avustusten asianmukainen käyttö tarkistetaan yhteisön toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä sekä tilintarkastuslausunnosta. Kohdeavustuksen ja tuotantotuen käytön tilitys tulee tehdä
tarkoitukseen varatulla lomakkeella 2 kk kuluessa hankkeen ilmoitetusta päättymisajasta. Siihen on
liitettävä jäljennökset tositteista tai sen on oltava yhdistyksen tilintarkastajan allekirjoittama. Mikäli
avustuksen käytöstä ei tehdä selvitystä, avustus voidaan periä takaisin. Ainoastaan lasten ja nuorten
harrastamiseen myönnetyistä tuista ei tarvitse tehdä selvitystä.
Avustus voidaan maksaa myös avustuksen käytöstä tehdyn selvityksen jälkeen.
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4. KULTTUURIPALVELUIDEN KOHDEAVUSTUKSET
Tuotantotuet ovat haettavina kaksi kertaa vuodessa, 31.1. ja 15.6. mennessä. Ammattitaiteilijoiden
työskentelyapuraha haetaan kerran vuodessa 31.1. mennessä.
Kulttuuri- ja taidetoimintaan suunnatun tuen tavoitteena on yhteisöllisyyden ja paikallisen tapahtumatarjonnan lisääminen. Päämääränä on luoda toiminnallisia edellytyksiä kotiseutu- ja kulttuuritoiminnalle, taiteenharjoittamiselle ja -harrastamiselle sekä laajentaa ja monipuolistaa paikallista kulttuuritarjontaa.
Tuen myöntäminen perustuu hankesuunnitelman arviointiin seuraavilla kriteereillä: Toiminnan laatu
ja kulttuurihyvinvoinnin edistäminen Keravalla. Toiminnan laatua arvioidaan suunnitelman sisällön
sekä mahdollisten aiempien näyttöjen perusteella. Kulttuurihyvinvointivaikutuksia arvioidaan mm.
suunnitellun toiminnan tavoittavuuden kannalta ottaen huomioon myös pienten yleisöjen tarpeet.
Kulttuuri- ja taidetoimintaan tarkoitettu tuki on harkinnanvaraista ja kohdistuu pääsääntöisesti kunnan alueella toimiville kulttuuri- ja kotiseututoimintaa sekä taiteellista työtä harjoittaville ja harrastaville yhteisöille, ryhmille ja yksityisille henkilöille.
Tuki ei ole tarkoitettu opiskelun tai oppilaitosten rahoittamiseen, sosiaaliseen ja humanitääriseen
toimintaan, eikä suljettuihin tai vain jäsenistölle järjestettyihin tilaisuuksiin. Avustuksilla ei myöskään
tueta toimintaa, johon kunnan muilla toimialoilla tai vastuualueilla on määrärahavaraukset.
Tukia ei voida käyttää muihin hallinnollisiin kuluihin kuin tilakuluihin.
Tuotantotuki: Kulttuurin ja taiteen harjoittajat eli ammattitaiteilijat ja ammattilaisryhmät
esityksen, näyttelyn tai tapahtuman hankinta
esityksen, tapahtuman tai näyttelyn tuottaminen
tilaustyö
julkaisu-, koulutus- tai ohjaustoiminta
Tuotantotuki: Kulttuurin ja taiteen harrastajat ja kulttuuriyhdistykset
esityksen tai tapahtuman hankinta
esityksen, tapahtuman tai näyttelyn tuottaminen
julkaisu- ja ohjaustoiminta
Ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha
työskentelyapuraha voidaan myöntää taiteenharjoittajille työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen, jatkokoulutukseen sekä taideammattiin liittyvien projektien toteuttamiseen
työskentelyapurahan suuruus on enintään 3 000 euroa/hakija
vain Keravalla vakinaisesti asuville.
Tuotantotuki voidaan maksaa tappiotakuuna tai suorana tukena.
Mikäli tuotantotuki myönnetään tappiotakuuna, avustuksesta osa voidaan maksaa pyydettäessä ennakkoon ja loput tilityksen jälkeen.
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5. LIIKUNTAPALVELUIDEN TOIMINTA- JA KOHDEAVUSTUKSET
Liikunta-avustuksia ovat toiminta-avustus, joka on haettavana kerran vuodessa 31.3. mennessä sekä
kohdeavustukset, jotka ovat haettavina kaksi kertaa vuodessa 31.3. ja 30.11. mennessä. Avustuksilla
tuetaan liikunnan kansalaistoimintaa: avustusten tavoitteena on edistää keravalaisten mahdollisuuksia liikkua, harrastaa ja urheilla tavoitteellisesti.
Avustusta voidaan myöntää myös ylikunnalliselle yhdistykselle, mikäli Keravalla ei ole tarjota lajissa
harrastustoimintaa, yhdistyksen toimipiste on Keravalla tai jäsenistöstä yli 50 % on keravalaisia. Mikäli yhdistys hakee useasta kunnasta avustusta, avustus myönnetään suhteessa keravalaisiin jäseniin.
Liikunta-avustuksia myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:
Liikuntaseurojen toiminta-avustus
Toiminta-avustus myönnetään toiminnan vaikuttavuuden, laajuuden ja laadun perusteella. Avustuksen painopiste on lasten ja nuorten liikunnan tukemisessa.
Avustuksen määrään vaikuttavat yhdistyksen jäsenmäärä, säännöllisten harjoituskertojen määrä,
säännölliseen toimintaan osallistuvien määrä, matalan kynnyksen ja erityis- ja integraatioryhmien
määrä, liikuntatilakustannukset kaupungin ulkopuolisten tilojen käytöstä, seuran järjestämät leirit ja
tapahtumat sekä koulutettujen valmentajien ja ohjaajien määrä. Vuoden 2021 avustus perustuu
edellisen vuoden toteumaan. Hakuaika päättyy 31.3.
Liite 1 Liikuntaseurojen toiminta-avustuksen myöntöperusteet
Toiminta-avustuksen laskennassa on vuonna 2021 käytössä ns. avustusleikkuri, joka estää seuran liikunta-avustusten pienenemisen tai kasvun enemmän kuin 30 % verrattuna seuran vuonna 2020 saamiin avustuksiin.
Toiminta-avustus erityisliikuntatoiminnan järjestämiseen
Avustusta myönnetään liikuntaa järjestäville vammais- ja kansanterveysjärjestöille toiminnan vaikuttavuuden ja laajuuden perusteella.
Avustuksen määrään vaikuttavat säännöllisten harjoituskertojen määrä, säännölliseen toimintaan
osallistuvien määrä sekä liikuntatilakustannukset. Vuoden 2021 avustus perustuu edellisen vuoden
toteumaan. Hakuaika päättyy 31.3.
Toiminta-avustuksen laskennassa on vuonna 2021 käytössä ns. avustusleikkuri, joka estää seuran liikunta-avustusten pienenemisen tai kasvun enemmän kuin 30 % verrattuna seuran vuonna 2020 saamiin avustuksiin.
Urheilijan stipendi
Avustusta myönnetään keravalaisille valtakunnallisesti tai kansainvälisesti menestyneille urheilijoille.
Minimivaatimuksena on SM-mitali tai maajoukkue-edustus. Etusija stipendiavustuksen saamisessa on
nuorilla, alle 20-vuotiailla urheilijoilla sekä henkilöillä, jotka eivät ole saaneet aikaisemmin ko. avustusta. Hakuaika päättyy 30.11.
Muu harkinnanvarainen kohdeavustus
Avustusta myönnetään hankkeisiin, jotka edistävät seurojen uusien toimintamallien ja ideoiden kehittämistä ja käyttöönottoa tai jotka merkittävällä tavalla edistävät keravalaisten liikunnan harrastamista. Avustusta voidaan myöntää myös esimerkiksi kansallisiin tai kansainvälisiin suurtapahtumiin.
Hakuaika päättyy 31.3. ja 30.11.
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6. NUORISOPALVELUIDEN KOHDEAVUSTUKSET
Nuorisopalveluiden kohdeavustuksia myönnetään paikallisten nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien toimintaan. Kohdeavustukset ovat haettavina kerran vuodessa, 31.3. mennessä. Budjetin
salliessa voidaan järjestää ylimääräinen lisähaku.
Avustusta voi hakea seuraaviin tarkoituksiin:
- Nuorisoyhdistyksen omistaman tai vuokraaman toimitilan käytöstä aiheutuviin menoihin. Toimitilan avustamisessa on otettava huomioon sen käyttö nuorisotoimintaan.
- Nuorisoyhdistyksen omaan koulutustoimintaan sekä nuorisoyhdistyksen koulutukseen osallistumiseen.
- Koti- ja ulkomailla tapahtuvaan leiri- ja retkitoimintaan, kansainvälisen toiminnan tai tapahtuman
avustamiseen, kansainväliseen tilaisuuteen osallistumiseen ja ulkomaisten vieraiden vastaanottamiseen.
- Projektiin, kuten kertaluonteisen tapahtuman toteuttamiseen, uusien työmuotojen kokeiluun tai
nuorisotutkimuksen suorittamiseen.
Paikallinen nuorisoyhdistys on valtakunnallinen nuorisojärjestön paikallisyhdistys, jonka jäsenistä 2/3
on alle 29-vuotiaita tai rekisteröity tai rekisteröimätön nuorisoyhdistys, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29vuotiaita. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään sääntöjä. Sen hallinto, toiminta ja
talous on järjestetty kuten rekisteröidyllä yhdistyksellä, ja nimenkirjoittajien tulee olla täysi-ikäisiä.
Rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä ovat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, jotka voidaan
erottaa kirjanpidossa pääjärjestöstä.
Nuorten toimintaryhmien tulee olla toiminut vähintään yhden vuoden yhdistyksen kaltaisesti ja toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiaita.
Avustettavan hankkeen kohderyhmästä vähintään 2/3 on oltava alle 29-vuotiaita.

6 / 19

7

7. LASTEN JA NUORTEN HARRASTUSTUET
Lasten ja nuorten harrastamiseen myönnettävissä avustuksissa hakijalta ei edellytetä omarahoitusosuutta, vaan ne voidaan tarvittaessa myöntää myös täysimääräisenä. Kansainvälisyystuen saamiseen hakijalta edellytetään pääsääntöisesti omarahoitusta.
Harrastestipendi
Avustusta myönnetään 7 17-vuotiaiden keravalaisten nuorten harrastuksiin taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten syiden pohjalta. Harrastestipendi on haussa kaksi kertaa vuodessa. Avustusmuoto toteutetaan yhteistyössä Sinebrychoffin kanssa. Hakuajat ajoittuvat vuosittain vuodenvaihteeseen ja loppukevääseen.
Harrasteseteli
Avustusta myönnetään 7 29-vuotiaille keravalaisille nuorille sosioekonomisten perustein. Harrastesetelin suuruus on enintään 300 euroa. Tuki kohdistetaan suoraan harrastettavaan toimintaan tai
harrastusvälineisiin. Avustus on jatkuvasti haussa, ja sitä voidaan myöntää kerran puolessa vuodessa.
Harrastesetelin saajia etsitään yhteistyössä lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien
kanssa.
Hakija ei voi saada saman lukukauden aikana sekä harrastestipendiä että harrastetukea. Mahdollinen
päällekkäisyys tarkistetaan päätöstä tehdessä.
Nuorten kansainvälistymistuki
Avustusta myönnetään yksilöille ja yhteisöille kansainvälisiin harjoitus- tai kilpailumatkoihin, jotka
mahdollistavat tavoitteellisesti harrastaville nuorille kansainvälisiä kokemuksia.
Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa osallistuvien nuorten määrä, toiminnan vaikuttavuus sekä harrastamisen tavoitteellisuus ja menestys. Tuella voidaan kattaa matka- ja/tai majoituskuluja. Avustuksen hakuaika on jatkuva.
Idea-avustus vapaille harrastusryhmille tai yksilöhakijoille
Avustusta myönnetään nuorten omaehtoiseen toimintaan, silloin kun toiminnan voidaan katsoa edistävän nuorten osallisuutta, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä tai harrastamista. Avustuksen maksimimäärä
yhteen tarkoitukseen tai yhdelle ryhmälle voi olla enintään 500 euroa. Avustuksen hakuaika on jatkuva.
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8. MUUT VAPAA-AJAN YLEIS- JA KOHDEAVUSTUKSET
Eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tilatuki
Avustusta myönnetään em. järjestöjen kokoontumistilojen vuokraamiseen. Tilatukea on haettavissa
kerran vuodessa 28.2. mennessä. Sitä myönnetään toiminnan laajuuden perusteella.
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen vuosiavustus
Avustusta myönnetään toimintaan. joka edistää keravalaisten hyvinvointia ja terveyttä, ehkäisee hyvinvointia uhkaavia ongelmia sekä auttaa ongelmia kohdanneita asukkaita ja heidän perheitään.
Avustus on haettavissa 28.2 mennessä. Avustuksen myöntämiskriteereinä ovat järjestön toiminta sairauksien ennaltaehkäisyssä sekä sosiaalisen tuen tarve toiminnan kohteena.
Veteraanijärjestöjen vuosiavustus
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 6.6.2011 § 172 veteraanijärjestöjen esityksen avustusperiaatteista.
Vuodesta 2011 alkaen järjestöavustuksista käytetään vuosittain noin 10 000 euroa veteraaniyhdistysten jäsenistön henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Yhdistykselle myönnetään tasasuuruinen 1 000 euron perusosa. Loppuosa jaetaan veteraanijäsenten lukumäärän perusteella.
Kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan tukeminen
Avustusta myönnetään keravalaisten rekisteröityjen ja ei-rekisteröityjen yhteisöjen toimintaan, joiden tavoitteena on lisätä kaupunkilaisille mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa omiin asioihinsa sekä
edistää yhteisöllisyyttä ja elämän merkityksellisyyttä. Tukea myönnetään ensisijaisesti kohdeavustuksina, mutta sitä on mahdollista hakea myös toiminta-avustuksena.
Avustus on haettavissa viisi kertaa vuodessa: 15.1. 30.3. 31.5. 15.8. ja 15.10.
Toiminta-avustus lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevään työhön
Avustusta myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille Keravalla tapahtuvaan toimintaan, joka vähentää
lasten ja nuorten syrjäytymistä ja eriarvoistumista, lisää perheiden hyvinvointia sekä auttaa ongelmia
kohdanneita kaupunkilaisia ja heidän perheitään. Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa lasten ja nuorten syrjäytymistä ennaltaehkäisevän työn laajuus, toiminnassa tavoitettavien keravalaisten lasten ja
nuorten määrä sekä toiminnan vaikuttavuus. Avustus on haettavissa kerran vuodessa, 15.1. mennessä.
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Liite 1
Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta 3.12.2020 / 104 §
LIIKUNTASEUROJEN TOIMINTA-AVUSTUKSEN MYÖNTÖPERUSTEET
Luokittelu

Kerroin

Maksimi

0-5
0-5

1
3

5
15

0-5
0-5

1
3

5
15

Aikuiset yli 20-v.

0-5

1

5

Lapset ja nuoret 20-v. ja alle

0-5

3

15

0-2

1

2

0-2

3

6

Yhdistyksen jäsenmäärä
Aikuiset yli 20-v.
Lapset ja nuoret 20-v. ja alle
Säännöllisten harjoituskertojen määrä
Aikuiset yli 20-v.
Lapset ja nuoret 20-v. ja alle
Säännölliseen toimintaan osallistuvien määrä

Matalan kynnyksen ja erityis- ja integraatioryhmien määrä
Aikuiset yli 20-v.

Lapset ja nuoret 20-v. ja alle

Liikuntatilakustannukset kaupungin ulkoisten tilojen käytöstä
Aikuiset yli 20-v.
Lapset ja nuoret 20-v. ja alle
Seurojen järjestämät leirit ja tapahtumat
Leirien ja tapahtumien määrä
Valmentajien ja ohjaajien koulutus
Koulutettujen ohjaajien määrä
YHTEENSÄ

0-25

Selite

Vähintään 1 kerta viikossa 4 kk:n ajan, osallistujia
vähintään: yksilölajit 4, joukkuelajit 8

Seuran järjestämään toimintaan säännöllisesti
viikoittain vähintään 4 kk:n ajan osallistuva harrastaja.
Erityis- ja integraatioryhmässä vähintään yksi erityistä
tukea tai harjoituksen soveltamista tarvitseva henkilö.
Matalan kynnyksen toiminta avointa myös ei-jäsenille,
edullista tai kokonaan maksutonta (esim.
”höntsäliikunta”, toiminnan avoimet ovet).

25

0-10

1

10

0-10

1

10
113

Vähintään 1-tason valmentaja- tai ohjaajakoulutus

*) Seurat luokitellaan määrien mukaisesti eri luokkiin

